
 „Sanatatea noastra, sanatatea 
pamantului”; „O clasa mai curata”  



„Citeste si vei deveni”  



Start la competitii  



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: „Sanatatea noastra, sanatatea pamantului”; „O clasa mai curata” 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii :Tocanel Alexandra 

 
3. Data desfăşurării:07.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 4ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa a VI a A 

 
6. Parteneri implicaţi:  

 

7. Obiective (2, max. 3): 
a. Sa manifeste dorinta de atrai intr-un mediu curat; 
b. Sa manifeste dorinta de a proteja mediul in care stau; 
c. Sa manifeste dorinta de a pastra ordinea si curatenia 

8. Resurse: 
a. umane   elevi, cadre didactice 
b. materiale  manusi, saci menajeri, produse de curatenie 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

                          Activitatea a constat in discutii despre impactul deseurilor asupra mediului si implicarea 
elevilor in actiuni de ecologizare a spatiului scolar si in afara acestuia, desfasurandu-se prin igienizare 
si depozitarea deseurilor selectiv. 
                          A doua activitate elevii clasei impreuna cu cadrul didactic au facut curatenie in sala de 
clasa, constand in stergera, lustruirea mobilierului din sala de clasa, curatarea si udarea florilor, etc. 
 
 

10. Rezultate: 
a. Sporirea interesului pentru pastrarea mediului si a salii de clasa mai curat; 
b. Constientizarea impactului deseurilor asupra mediului si a noastra; 
c. Fotografii din timpul activitatii; produsul final al activitatii. 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. dezbateri; 
b. aprecieri;. 
 

 
 

12. Sugestii, recomandări: 
a. Sa isi dea mai mult interes; 
b. Implicarea elevilor mai mult in activitati de ecologizare. 

 
 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

  Prof. Tocanel Alexandra 
 

 
 
 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: „Citeste si vei deveni” 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii :Tocanel Alexandra, bibliotecar Stan Doriana 

 
3. Data desfăşurării: 08.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 4ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa a VI a A 

 
6. Parteneri implicaţi: biblioteca scolii 

 

7. Obiective (2, max. 3): 
a. Dezvoltarea interesului, pasiunii pentru lectura; 
b. Recunoasterea autorului sau operii din care au fost luate citatele; 

 
8. Resurse: 

a. umane   elevi, cadre didactice, biblioteca scolii; 
b. materiale  coli de desen,creioane colorate,plansa, carti, etc. 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

                          Tema aceasta a constat in culegerea, selectarea unor citate di care reiese importanta cartii; 
recunoasterea autorului, operei din care au fost selectate citatele; scrierea citatelor pe cupoane si 
decuparea lor; realizarea unei planse ce reprezinta un copac; decorarea copacului cu acele cupoane cu 
citate sub denumirea „Copacul citatelor”. 
                          La sfarsitul activitatii s-a facut un exercitiu pe care elevii au fost testeti in cea ce priveste 
culegerea si recunoasterea importantei unei carti ce urmeaza a fi citita. 
 

10. Rezultate: 
a. Sporirea interesului pentru lectura, imprumutand o parte din elevi chiar carti de la 

biblioteca pentru a citi in vacanta; 
b. Fotografii din timpul activitatii. 
 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Realizarea colajului cu acel pom al citatelor; 
b. Aprecieri asupra interesului elevilor pantru activitate. 
 

 
 

12. Sugestii, recomandări: 

a. Sa citeasca cat mai mult. 
 

 
 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

  Prof. Tocanel Alexandra,bibliotecar Stan Doriana 
 

 
 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: „Agresiunea virtuala” 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii :Tocanel Alexandra 

 
3. Data desfăşurării: 09.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 2ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa a VI a A 

 
6. Parteneri implicaţi: laborator AEL 

 

7. Obiective (2, max. 3): 
a. Sa realizeze efectul televizorului, calculotorului asupra lor; 
b. Folosirea cu preponderenta a cartii pentru imbogatirea cunostintelor; 

 
8. Resurse: 

a. umane   elevi, cadre didactice; 
b. materiale  laborator AEL. 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

                          Aceasta activitate a constat in vizionarea unui film documentar din care au aflat ce efect 
are televizorul, calculatorul(internetul) folosit in exces. 
 
 

10. Rezultate: 
a. Au inteles ca trebuie sa foloseasca mai mult cartea decat internetul pentru a nu dauna 

sanatatii fizice si mintale; 
 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Dezbateri; 
b. Concluzii. 
 

 
 

12. Sugestii, recomandări: 
a. Folosirea mai mult a cartii pentru insusirea si imbogatirea cunostintelor; 

 
 

 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
  Prof. Tocanel Alexandra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: Start la competitii 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii :Tocanel Alexandra, Tanasa Ionut, Craciun Dana, Ciornei Alina, 

Liliana Livinti, Haidau Adelina, Tofan Marghioala, Balaci Gheorghita, Paduraru Simona 
 

3. Data desfăşurării: 10.04.2014 
 

4. Durata activităţii: 6ore 
 

5. Grupul ţintă: clasele de la gimnaziu 
 

6. Parteneri implicaţi:  
 

7. Obiective (2, max. 3): 
a. Atragerea elevilor la practicarea unor activitati sportive benefice pentru starea lor de 

sanatate si crearea obisnuintei de a practica permanent sportul ca alternativa de petrecere a 
timpului liber; 

b. Sa-si manifeste spiritul de fair-play; 
 

8. Resurse: 

a. umane   elevi, cadre didactice 
b. materiale  mingi, role,fluier arbitru, benere, teren de sport  

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

                          Activitatea aceasta a constat intr-un campionat de fotbal-baieti, handbal-fete si concurs de 
role intre a V a A, B, a VI a A, B, a VII a A, B si a VIII a A, B la nivel de scoala, participand toti elevii 
claselor implicate cu reguli stabilite de la inceputul jocului, care s au si respectat. 
 
 

10. Rezultate: 
 a.  fotbal-baieti: 5A-5B=5-0/6A-6B=1-0/7A-7B=2-1/8A-8B=0-1/7A-8B=4-2/5A-6B=1-2 
 b.  handbal-fete: 5A-5B=6-2/6A-6B=5-1 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Explicatii, conversatii, observatii; 
b. Fotografii din timpul activitatii. 
 

 
 

12. Sugestii, recomandări: 
a. Implicarea si mai mult a elevilor in activitati sportive 
 

 
 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare: 

  Prof. :Tocanel Alexandra, Tanasa Ionut, Craciun Dana, Ciornei Alina, Liliana Livinti, 
Haidau Adelina, Tofan Marghioala, Balaci Gheorghita, Paduraru Simona  

 

 
 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com  

      

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii : „Cele sapte minuni ale universului”/ Karaoke 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii :Tocanel Alexandra 

 
3. Data desfăşurării:11.04.2014 

 
4. Durata activităţii: 4ore 

 
5. Grupul ţintă: clasa a VI a A 

 
6. Parteneri implicaţi: Observatorul Astronomic Suceava/ Asociatia parintilor  

 

7. Obiective (2, max. 3): 
a. Sa manifeste curiozitatea de a cunoaste universul; 
b. Dezvoltarea imaginatiei ; 
c. Stimularea elevilor pentru desfasurarea de activitati artistice. 

8. Resurse: 
a. umane   elevi, cadre didactice; 
b. materiale  laborator AEL, aparatura specifica spectacolului de karaoke. 

 
9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului etc.  (succint): 

                          Aceasta activitate a constat in vizionarea unui filmulet 3D prezentat de Observatorul 
Astronomic Suceava despre cele sapte minuni ale universului si prin interpretarea muzicala a unor elevi 
in cadrul spectacolului de karaoke. 
 
 

10. Rezultate: 

a. Diseminarea activitatii in cadrul clasei; 
 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. Fotografii din cadrul activitatilor; 

 
12. Sugestii, recomandări: 

a. Implicarea mai mult in activitati artistice. 
 

 
 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

  Prof. Tocanel Alexandra 
 

 
 

mailto:alicuza@zappmobile.ro

